
 υντήρηση

 Εργαλεία

 πουδή

 Επαγγελματική 

αποκατάσταση



 υντονίστρια: Ερμιόνη τεφανάκη

 Γραμματέας: Δάφνη ταυροπούλου

 Πληκτρολόγος: Μπιντζηλαίου Νικολέττα

Αλεξάνδρα Λύγδα

Ολυμπία Χριστοπούλου

Βίβιαν Βυτινίδη



 Οι χρυσές και οι αργυρές ψηφίδες 
κατασκευάζονταν ως εξής: πάνω 
σε στρώμα ειδικά επεξεργασμένου 
γυαλιού άπλωναν κόλλα και 
ακολούθως λεπτότατο φύλλο 
χρυσού ή ασημιού. 



 μάλτο 

 Πέτρες

 Μάρμαρα

 Βότσαλα 

Ψηφίδες από σμάλτο, 

υαλόμαζα και μάρμαρο







 υντήρηση σημαίνει διαφύλαξη, 

διατήρηση από την πάροδο του χρόνου.

 τόχος είναι ο τεχνίτης να πλησιάζει όσο 

το δυνατόν περισσότερο στην αρχική 

μορφή του έργου.



 Σα τρία βασικά βήματα της συντήρησης 

είναι: 

1. Η αποκόλληση

2. Ο καθαρισμός

3. Η επανατοποθέτηση





1. αντιγραφή του συνόλου των ψηφίδων 





Έμμεση ψηφοθέτηση με 

κεραμική ψηφίδα σε 

λαμαρίνα

http://1.bp.blogspot.com/-yl1L-Xm3GJI/TpNDL_-qF8I/AAAAAAAAAj8/-0qCB-kSjko/s1600/P2150103.JPG


Ψηφιδωτό στα πρώτα 

στάδια της κατασκευής 

του μαζί με το εργαλείο 

κοπής των ψηφίδων.

















 Καθαρίζεται ο χώρος από τα χώματα.

 Αποκόλληση του έργου.



 Καθαρισμός του πίσω μέρους του 

ψηφιδωτού.

 Αφαίρεση σαθρών κονιαμάτων.

 Προετοιμασία εδάφους.

 τρώσιμο καινούργιου κονιάματος.



 Λήψη μέτρων του μέρους 

που θα χρειαστεί να 

συντηρηθεί. (ύψος, 

βάθος)

 Σοποθετούνται πανιά 

πάνω στο ψηφιδωτό. 



 Αποτοίχιση ψηφιδωτού

 Προετοιμασία τοίχου

 Φάση επανατοποθέτησης

 Κατασκευή αρνητικής 
όψης ψηφιδωτού που 
πρέπει να αποτυπωθεί με 
γύψο, πυλό ή ξυλόστοκο. 
Εκεί θα καθαριστούν τα 
κομμάτια του ψηφιδωτού.



1. Χατζηδάκη Ν., Ελληνική Τέχνη-Βυζαντινά 
Ψηφιδωτά/Εκδοτική Αθηνών.

2. Γ. Κολέφα, Η τεχνική του ψηφιδωτού.

3. Νικολτσού, Ψηφιδωτό K. …ψηφίδες-μαγικές 
λέξεις για μία μαγική τέχνη / ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΣΑ.

4. Α τάξη, 2ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, Ερευνητική 
Εργασία (Project),  Η τέχνη του ψηφιδωτού: μια 
υπέροχη τεχνοτροπία / σχολικό έτος: 2011-2012

5. Αγιογραφίες, Ψηφιδωτά, εκδ. Κουμουνδουρέας

6. Πινακοθήκη, «Δομή», εκδ. ΔΟΜΗ, Αθήνα.

7. Μονές της Αττικής και Εκκλησίες της 
Αθήνας,εκδ. Αλληλεγγύη.
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